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Arrepoèrs : prevéder lo temps 

Arcolin davant, 

Vè tau camp. 

Arcolin darrèr, 

Torna te’n, boèr 

Lo boèr que s’aucupa deu bestiar. En aqueste cas, pr’amor deu maishant temps, que’u deu rentrar. 

L’arcolin que’s ditz tanben, segon los parçans, l’arcolan,  lo cerc, l’arc en cèu… Qu’ei un fenomèn 

luminós deus beròis qui a inspirat los nostes devancèrs, particularament entà prevéder lo temps.  

Atau qu’avem vist en la fica 31 : 

Lo cerc deu matin, 

Qu’engòrja lo molin. 

Lo cerc deu vrèspe, 

Qu’engòrja la tèsta 

Aqueste arrepoèr que hè referéncia a dus moments deu dia : lo matin e lo vrèspe. Lo qui presentam 

uei que hè referéncia aus punts cardinaus : lo davant, « l’est » e lo darrèr, « l’ouest ». Quan l’arcolin 

e’s fòrma davant, que vòu díser que la perturbacion ei passada. Au contra, si ei darrèr, lo maishant 

temps qu’arriba : que va plàver.  En lo medish briu vejam un tresau arrepoèr : 

Lo tonèrra deu matin 

Qu’engòrja lo molin. 

Ací, non s’i parla pas mei deu beròi arcolan mes d’un aute fenomèn meteorologic qui cranhen lo 

monde : l’auratge. N’ei pas sovent qui s’enten a tonerrejar lo matin e qu’ei vertat de qu’ei mei que 

mei anonciator de maishant temps. 

Los nostes vielhs n’avèn pas, com adara, los butletins meteorologics e que calè donc qu’espièssen lo 

cèu entà prevéder lo temps e organizar lo tribalh de la jornada. 

 

Istuèra de noste : Petit ! 

Petit, qu'ei lo nom d'aquesta hèita qui’s passè i a dias d'aquò en ua parròpia deu Biarn.  Autes 

còps, qu'èra  la costuma, après missa, au ras de la pòrta grana, de partatjar lo pan benedit. (Que's 

practica enqüèra arron la missa de Hestiv'òc. Çò de partatjat que hè ben ! Ce disen… ). En aqueth 

vilatge donc, las familhas  que hasèn au torn entà hornir aqueth pan. Qu'arribè donc d'estar lo d’ua 

vielha hemna, hèra vielha, qui a maugrat deu pes deus ans non mancava jamei nat ofici. 

La ceremonia qu'anava començar, tot lo monde qu’èra en plaça, lo curè tanben. Qu'atendè. 

Totun, que s'entenó orbir la pòrta deu hons e la vielha hemna que gahè lo sendèr màger au treslàs, 

tot en arrossegant los pès. Dab atencion e solemnitat, qu'amiava lo pan atendut dehens la soas mans 

croishidas. Mes aqueth pan qu'èra vertadèrament  petit petit. Qu'anava caler estrocicar hèra ! 

Çò qui cau díser tanben, que m'ac anavi desbrombar, la prauba hemna qu'èra  shorda com ua 

cautèra. Quoan arribà davant l'autar, que hasó ua genuflexion de las bèras e que'u s'escapè, en 

medish temps, un pet ! Pas deus mei grans mes qué s'entenó totun plan beròi. Au còrn de l'autar que 

pausè lo pan e que tornè préner lo sendèr màger entà s'anar sèder.  Aquiu, que vi lo monde que s'en 

arridèn. Que s'estancà e que disó un drin picada, d'ua votz tremolanta : 

- Ah ! Que vse n’arridetz per’mor que l'èi hèit drin petit ! Mes si aví avut mei de pasta que 

l'aurí hèit mei gran ! 

Segur, que’m vatz díser qu'ei ua petita hèita. Mes que son aqueras qui hican un drin de sau a la 

vita de tot dia ! 
 

Que i a dias : « il y a bien longtemps » / parròpia: « paroisse » / hornir : « fournir » / Har au torn : « faire à chacun 
son tour » / sendèr màger :« allée centrale » / au treslàs : « très lentement » /  arrossegant : « trainant » / estrocicar : 
« couper en petits morceaux » / shorda com ua cautèra : « sourde comme un chaudron » /  picada : « vexée »  

(Qu’arremerciam tà la soa collaboracion a E.M. qui viu en lo Seubèstre) 


